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مبارزه با فساد نیازمندمبارزه با فساد نیازمند
 اقدام حسابداران: چگونه؟ اقدام حسابداران: چگونه؟

فساد خسارت وارد می کند. سازمان ملل متحد (UN)  هزینه 
از  یعنی حدود هفت درصد  تریلیون دالر  را 3/6  فساد  ساالنه 
این  می کند.  تعیین  جهان   (GDP) داخلی  ناخالص  تولید 

به طور تقریبی دو برابر تولید ناخالص داخلی برزیل است. 
عواقب فســاد برای رشد اقتصادی و رفاه مردم عادی شدید 
اســت، و هیچ کشوری از آن مصون نیســت. این یک بحران 
جهانی اســت و میلیاردها نفر به دلیل این وضعیت، در شرایط 

بدتری هستند. ما باید اقدام کنیم. 
برنامه اقدام ضدفســاد گروه 1 20 (G20) مکان خوبی 
برای شــروع اســت. این یک بیانیه توافق عمومی از گروه 20 
اســت که اقدام ضدفســاد برای ســعادت اقتصادی در همه جا 
ضروری اســت و رهنمودهای مشــخصی در مــورد چگونگی 

رویارویی ارائه می دهد. 
با اســتفاده از برنامه گروه 20 به عنوان یک چارچوب، ســه 
حوزه اصلی وجود دارد که در آنها حسابداران به طور ویژه برای 
رویارویی با فســاد در همه اشــکال فراگیر آن، دارای جایگاه 

بسیار مناسبی هستند. 
اول، مقابله با پولشویی2 (AML)- موسسه های مالی به طور 
اما  بوده اند،  پولشویی  با  رویارویی  سیاستهای  هدف  معمول 
حسابداری  حرفه  ازجمله  غیرمالی،  حرفه های  و  کسب وکارها 

نیز در حال رویارویی هستند. 

فدراسیون بین المللی حســابداران از کارگروه اقدام مالی3 
(FATF)، در میان ســایر نهادهای ملی و بین المللی، ازجمله 

توصیه هــای کارگروه اقــدام مالی، برای ورود حســابداران به 
چارچوب رویارویی با پولشــویی پشــتیبانی می کند. البته، نیاز 
به پیاده سازی هوشــمندانه و موثر وجود دارد؛ اما توصیه های 
کارگــروه اقــدام مالی به سیاســت گذاران ملی ایــن توانایی را 

می دهد که این کار را انجام دهند. 
شایسته اســت بحث پولشویی را به مســائل بزرگتر جرایم 
مالی بسط دهیم. مجرمان در عصر دیجیتال بیش از هر زمان 
دیگری قدرتمند و اهل فناوری هستند. درنتیجه، پیشگیری یا 
کشف همه جرایم مالی، ازجمله پولشویی، سخت تر می شود. 
حســابداران حرفه ای بایــد ارزش زیاد توســعه مهارتهای 
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فناوری برتر برای کمک به سازمانهای خود در انجام تعهدهای 
قانونی و حفاظت از منابع خود را بشناسند. 

توانمندسازی  برای  افشاگران  افشاگران-  از  حمایت  دوم، 
برای  فرایند،  این  طی  می کنند،  آشکار  را  فساد  که  افرادی 
ضروری  نهادها،  کل  یکپارچگی  افزایش  و  آن  از  جلوگیری 
قوانین  تصویب  از  حسابداران  بین المللی  فدراسیون  هستند. 
با  گزارشگری مطابق  کلیه حوزه های  در  افشاگران  از  حفاظت 
و  همکاری  سازمان   ،20 گروه  سوی  از  توسعه یافته  اصول 
وکالی  بین المللی  انجمن  و   (OECD) اقتصادی4  توسعه 

دادگستری5 (IAB) حمایت می کند. 
فراتــر از تغییــر از باال بــه پاییــن، فدراســیون بین المللی 
و  کســب وکارها  حســابداری،  موسســه های  حســابداران، 
سازمانهای حســابداری حرفه ای را تشــویق می کند که ابتکار 
عمل داشــته و طبــق اصول یکســان عمل کننــد. نهادهای 
نظارتــی و دولتهــا نیز باید متعهد شــوند و در صــورت امکان 

حمایت از افشاگران را بیشتر کنند. 
سوم، شفافیت در بخشهای عمومی و خصوصی- آثار فساد 
به ویژه در بخش عمومی مخرب است؛ چون به طور مستقیم بر 
این  می گذارد.  تاثیر  قانون  حاکمیت  و  خدمات عمومی  کیفیت 
امر نه تنها اقتصاد و بازارها، بلکه استاندارد زندگی  در بسیاری 

از کشورها را نیز تهدید می کند. 
شــفافیت بخش عمومــی بــرای روشن شــدن جریانهــای 
نقــدی غیرقانونــی، مبادله هــا و بودجه بندی بــرای نظارت 
عمومــی، بســیار مهم اســت. دولتهــا می توانند بــا تعهد به 
اجرای اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که عملکرد 
و موقعیت مالی آنها را به طور جامع نشــان می دهد، شــفافیت 
را افزایش دهند. فدراســیون بین المللی حسابداران با حمایت 
از تصویب و اجرای اســتانداردهای بین المللی حسابداری 
بخش عمومی (IPSAS) از هیئت اســتانداردهای بین المللی 

حسابداری بخش عمومی پشتیبانی می کند. 
اگرچــه بخش خصوصــی به طور مســتقل عمــل می کند، 
اما شــریک اصلــی دولتها در مقابله با فســاد اســت. فعالیت 
بخش خصوصــی بیشــترین فعالیــت اقتصادی را در بیشــتر 
بازارها به خود اختصاص می دهد. اقدام ضد فســاد که شفافیت 
بخش خصوصــی را افزایش می دهد، بــرای اعتماد عمومی ، 

ازجمله سرمایه گذاران، به استحکام اقتصاد بسیار مهم است. 
آیین بین المللــی اخالق حرفه ای برای حســابداران 
(the Code)، که از ســوی هیئت اســتانداردهای  حرفه ای 
بین المللــی اخــاق حرفه ای برای حســابداران تنظیم شــده 
اســت، اســتاندارد طایی بــرای یکپارچگی و شــفافیت در 
بخش خصوصی و همچنین بخش عمومی اســت. فدراسیون 
بین المللــی حســابداران همچنین از تصویب اســتانداردهای 
بین المللی حسابرســی، که اســتانداردهای بین المللی باکیفیت 
بــرای حسابرســی، اطمینان بخشــی و کنترل کیفیت اســت، 

حمایت می کند. 
حسابداران حرفه ای همچنین باید به شفافیت و یکپارچگی 
در تجارت به خط مشــیهای گروه 20 و ســازمان همکاری و 
توســعه اقتصادی، دفتر مواد مخدر و جرایم ســازمان 
 (OECD/UNODC/World ملل متحد، و بانــک جهانی
(Bank توجه کنند. ارتقای گزارشــگری شرکتی نیز وسیله ای 

برای سازمانها برای ارائه افشای جامع تر و شفاف تر است. 
ما هرگز از فساد خاص نمی شویم. مجرمان همیشه راهی 
برای تضعیف موسســه های عمومی و خصوصی پیدا خواهند 
کرد، کــه پیامدهای وحشــتناکی برای اقتصــاد و افراد خواهد 
داشــت. اما با مجموعه روشــنی از اصول، برنامه اقدام و اراده 
برای عمــل، می توانیم بــا آن رویارویی کرده و بــرای منافع 
عمومی ایســتادگی کنیم. حســابداران حرفــه ای نقش بزرگی 
بــرای ایفا و فرصتی عالی برای رهبری دارند. اســتفاده از این 
فرصــت برای انجام تعهد این حرفه به اخاق و منافع عمومی 

ضروری است. 

پانوشتها:
1- G20 Anti-Corruption Action Plan (2019-2021)
2- Anti-Money Laundering (AML)
3- Financial Action Task Force (FATF)
4- Organization for Economic and Cooperation Develop-
ment (OECD)
5- The International Bar Association (IBA)
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